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   дня
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Брэст — 6.15 20.41 14.26
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

УСМІХНЕМСЯ
Га лоў нае ў скач ку це-

раз ка на ву — зла віць тэ-
ле фон, які ля ціць по бач з 
кі шэ няй.

Стро га ся джу на ды е це:

ра ні цай — ёгурт, у абед — 
чай з лі мо нам, на вя чэ ру — 
лёг кая са ла та з агур ка, мя са, 
каў ба сы, смя та ны, пель ме-

няў, ку ры цы, ры бы і 

бу ла чак...

На сло вы жон кі 

«Усё, я ад ця бе сы-

хо джу!» ма ла ды муж 

пач не пра сіць пра ба-

чэн ня, да свед ча ны 

моўч кі пе ра ча кае 

іс тэ ры ку, а бы ва лы 

сум на ска жа: «Ты 

толь кі абя ца еш!»

Муж ска заў мне:

— Ху дзей, ці я пай-

ду да ін шай.

Я па ху дзе ла і са ма 

пай шла да дру го га.

Ма раль: не трэ ба 
нас па ло хаць.

Бры тан скія на ву коў цы ня-
даў на ад кры лі, што пят ні ца 
бы ла пры зна на пра цоў ным 
днём праз па мыл ку. А па ня-
дзе лак на огул па мыл ко ва 
лі чыц ца днём тыд ня.

Дзяў ча ты, па мя тай це: 
пад час ды е ты са ла трэ ба 
ес ці без хле ба!

1887 год — мін ча не на зі ра-
лі поў нае со неч нае за-

цьмен не, пад час яко га пра во дзі лі ся 
пер шыя пра фе сій ныя ме тэа ра ла гіч-
ныя на зі ран ні. Іх вы ні кі пе ра да дзе ны 
ў Га лоў ную фі зіч ную аб сер ва то рыю 
ў Пе цяр бур гу.

1892 год — на ра дзіў ся 
(в. За ба лац це, ця пер у 

Ра га чоў скім ра ё не) 
Ба рыс Сяр ге е віч 
Гар ба чоў, са вец кі 
ва ен ны дзе яч, ге-

рой Гра ма дзян скай 

вай ны, кам кор 

(1935). Удзель нік 

ба раць бы за Са вец-

кую ўла ду ў Ігу мен-

скім па ве це, ва ен ны ка мі сар па ве та. 

Ка ман да ваў асоб ным ка ва ле рый скім 

пал ком, ка ва ле рый скай бры га дай у 

1-й Кон най ар міі. З 1926 го да — ка-

ман дзір бры га ды, ды ві зіі, на чаль нік 

і ва ен кам Аб' яд на най ва ен най шко-

лы імя ВЦВК, ка ман дзір і ва ен кам 

на ву чаль ных уста ноў Мас коў скай 

ва ен най акру гі. У 1937 го дзе — ка-

ман ду ю чы вой ска мі За бай каль скай, 

Ураль скай ва ен ных акруг. Рэ прэ сі-

ра ва ны 3 лі пе ня 1937 го да, быў асу-

джа ны Ва ен най ка ле гі яй Вяр хоў на га 
су да СССР да смя рот на га па ка ран ня 
і ў той жа дзень рас стра ля ны. 14 са-
ка ві ка 1956 го да рэ абі лі та ва ны.

1912 год — на ра дзіў ся 
(г. Баб руйск) Ба рыс 

Мі ку ліч, бе ла рус кі пісь мен нік, кры-
тык. З 1928 го да член баб руй ска-
га фі лі яла «Ма лад ня ка». З 1929-га 
пра ца ваў у баб руй скай га зе це «Ка-
му ніст». У 1930-м пе ра ехаў у Мінск. 
Пра ца ваў ка рэк та рам у Дзярж вы да-
вец тве БССР; стыль рэ дак та рам, ад-

каз ным сак ра та ром у га зе це «Лі та-
ра ту ра і мас тац тва». Член СП БССР. 
Да 1936-га вы даў 7 мас тац кіх кніг. 
Тэ ма ты ка тво раў гэ та га пе ры я ду: 
па дзеі Гра ма дзян скай вай ны, пас-
ля каст рыч ніц кая рэ ча іс насць, скла-
да насць ба раць бы но ва га і ста ро га 
ў та га час най вёс цы. Арыш та ва ны 
26 ліс та па да 1936 го да, асу джа ны па-
за су до вым ор га нам НКУС як «член 

контр рэ ва лю цый най на цы я нал-фа-

шысц кай ар га ні за цыі» і за «ан ты са-

вец кую дзей насць» да 10 га доў ППК. 

У чэр ве ні 1947 го да без да зво лу ўлад 

вяр нуў ся ў Бе ла русь. У ліс та па дзе 
1947 го да з яго бы ла зня та су дзі масць. 
Арыш та ва ны паў тор на 28 кра са ві ка 
1949 го да, вы сла ны ў Сі бір на веч нае 
па ся лен не. Жыў у ся ле Ма шу коў ка 
Крас на яр ска га краю, дзе і па мёр. 
Рэ абі лі та ва ны 29 снеж ня 1954 го да, 
праз тры ме ся цы пас ля смер ці.

1910 год — на ра дзіў ся 
(г. Сян но) Алесь Жаў-

рук (сапр. Сі ніч кін Аляк сандр Дзміт-
ры е віч), бе ла рус кі па эт. У 1938 го дзе 
скон чыў Мас коў скі ін сты тут гіс то рыі, 
фі ла со фіі і лі та ра ту ры. З 1939 го-
да — ва ен ны ка рэс пан дэнт ар мей-
скай га зе ты «В бой за Родину». Аў-
тар паэ тыч ных збор ні каў «Ру ча і ны», 
«Дняп ро вы хо дзіць з бе ра гоў», па эм 
«Кры вёю сэр ца», «Пра май го та ва-
ры ша» і інш. На пі саў ліб рэ та апе рэ ты 
«За рэ чны ба рок». За гі нуў у 1942 го-
дзе ў ба ях пад Ста лін гра дам.

Ва сіль ЖУ КО ВІЧ, па эт:

«Ку ток, дзе ты пер шае сло ва

 ска заў,

Ма лым на зы вац ца не мо жа».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Ві но з яб-
лыч на га со ку. 5. Той, хто зна хо дзіц ца 

ў сва яц тве з кім-не будзь. 8. Сорт поз ніх 

кіс лых яб лы каў; сок з іх зні шчае мік-

ро бы, што вы клі ка юць ды зен тэ рыю. 

10. «Ка паў нам на во чы яб лы не вы ..., // 

На нас ва ліў ся, як снег бе лы». З паэ мы 

Я. Ку па лы «Яна і я» («Яб лы ні цві туць»). 

11. Які дзень на яб лыч ны Спас (19 жніў-

ня), та кі і на ... (14 каст рыч ні ка; прыкм.). 

12. Ад яб лы ні — яб лык, ад ел кі — ... 

(прык.). 15. Спеш ная ра бо та на мар-

скім суд не. 16. Лёг кі па боч ны за ро бак 

(разм.). 19. ...-ма тар. Вы шэй шая на ву-

чаль ная ўста но ва, дзе ву чыў ся. 21. На 

дру гі Спас і ... яб лыч ка з'есць. 23. «За 

па скай зім ідуць па лос кі вё сен// І во-

сень — спе лым яб лы кам у ...». З вер-

ша Т. Ся мё на вай «Во сень». 24. Ад на 

з на зваў яб лы каў лет ня га сор ту бе лы 

на ліў. 26. Бе ла рус кі ... Сорт яб лы каў 

бе ла рус кай се лек цыі, якія па спя ва юць 

у пер шую па ла ві ну каст рыч ні ка. 27. Па-

куль во чы — свет, па куль ... — хлеб 

(прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Ня бес нае це-
ла. 2. Ста ра жыт на егі пец кі бог Сон ца. 

3. ... на ша, што без мас ла ка ша (прык.). 

4. Ко ла з шы ро кім во ба дам, дэ таль пе-

ра да чы ру ху. 6. ... па яб лы ку, а га ла ва 

з арэх (прык.). 7. «Апа да юць яб лы кі: //

То іх атра сае ве цер, то здзьмух вае ..., 

пра ля та ю чы мі ма». З вер ша М. Тан ка 

«Апа да юць яб лы кі». 9. «Бурш ты на выя 

яб лы кі ў ра се, — // Гэ та ты, мая ... !» 

З вер ша П. Пан чан кі «Да ра гая мая Бе-
ла русь!» 12. Вуз кая драў ля ная план ка, 
з якіх ро бяць плот. 13. Пі рог з яб лы ка мі. 

14. Яб лы кі ся род са да ві ны ўсё роў на, 

як ... ся род га род ні ны (прык.). 17. «Ну, і 

яб лы кі! Жыт нёў кі, // І апор ты, і ..., // І ра-

не ты-на лі вай кі». З вер ша Р. Кру шы ны 

«У Слуц ку смач ныя іг ру шы!» 18. Яб лыч-

ны Спас — еш за раз і пра ... (прык.). 20. 

Не ўся кая ... хле бам ста не (прык.). 21. 

Тое, што і збан. 22. Пра сме ла га, гор да-

га ча ла ве ка (пе ран.). 25. Ме ра зя мель-

най пло шчы.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«Бурш ты на выя яб лы кі ў ра се» 

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Сідр. 5. Сва як. 

8. Ан то наў ка. 10. Цвет. 11. Па кроў. 
12. Шыш ка. 15. Аў рал. 16. Ка лым. 
19. Аль ма. 21. Жаб рак. 23. Акно. 
24. Па пя роў ка. 26. Сі нап. 27. Ру кі.

Па вер ты ка лі: 1. Свя ці ла. 2. Ра. 
3. Го ра. 4. Шкіў. 6. Во чы. 7. Ка жан. 
9. Бе ла русь. 12. Шты кет. 13. Шар лот-
ка. 14. Буль ба. 17. Мя доў кі. 18. За пас. 
20. Му ка. 21. Жбан. 22. Арол. 25. Ар.
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19 ЖНІЎ НЯ
Су свет ны дзень фа та гра фіі. Ад зна ча ец ца з 2010 го да. 19 жніў ня 1839 го да 

ўрад Фран цыі, які ку піў па тэнт фран цуз ска га хі мі ка і вы на ход ні ка Луі Жа ка 
Ман дэ Да ге ра пра ме тад атры ман ня ад біт ка (да ге ра ты па), зра біў ад крыц цё 
да ге ра ты паў зда быт кам су свет най гра мад скас ці.

Гэта ж мы, Госпадзі...Гэта ж мы, Госпадзі...  

Пра пі лі дзі ця
З-за не пра буд на га п'ян ства брас-
таў ча не на ват не за ўва жы лі, што 
іх га да ва лае дзі цят ка за хва рэ ла, 
што яно мае па трэ бу ў не ад клад-
най да па мо зе. 

Яны вы клі ка лі «хут кую», ка лі хлоп чык 
ужо «не па да ваў пры кмет жыц ця», як га во-
рыц ца ў афі цый ных да ку мен тах. След чыя 
так са ма ад зна чы лі, што сля доў яко га-не-
будзь гвал ту на це ле дзі ця ці не вы яў ле на. 
Ма лое ці ха ска на ла ад пнеў ма ніі, па куль 
яго 47-га до вы баць ка і 30-га до вая ма ці 
вы пі ва лі за гро шы дзі ця чай да па мо гі, бо 
ін шых кры ніц іс на ван ня ў іх не бы ло.

У гэ тай го ра-сям'і бы ло трое дзя-
цей: ста рэй шы сын-школь нік і двай нят кі 
2016 г. н. Сям'ю ра ней пры зна ва лі ў са цы-
яль на  не бяс печ ным ста не, дзя цей на не ка-
то ры час змя шча лі ў пры ту лак. Але бацькі 
пры хо дзі лі, абя ца лі вы пра віц ца. Хлоп чы ка 
і дзяў чын ку за бра лі з сям'і, дзе ці зна хо-
дзяц ца ў баль ні цы. Рых ту юц ца да ку мен ты 
аб па збаў лен ні баць коў скіх пра воў гэ тых 
муж чы ны і жан чы ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

 

Эха вай ны ў ста лі цы
Пад час пра вя дзен ня зям ля ных ра-
бот на ву лі цы Ва не е ва ў Мін ску ра-
бо чыя знай шлі 100-кі ла гра мо вую 
авія цый ную бом бу ча соў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. 

Па ве дам ля ец ца, што пад час ка пан ня 
тран шэі не па да лёк ад раз вяз кі ву ліц Ва-
не е ва і Даў га брод скай ра бо чыя ўба чы лі 
бо еп ры пас ва гой ка ля 100 кі ла гра маў. 
Ім ака за ла ся авія бом ба ФАБ-100 са-
вец кай вы твор час ці. На мес ца пры бы ла 
са пёр на-пі ра тэх ніч ная гру па вы бу хо ва-
тэх ніч на га цэнт ра ўнут ра ных вой скаў. 
Спе цы я ліс ты вы цяг ну лі зна ход ку і па-
гру зі лі на спец транс парт для ўты лі за-
цыі на па лі го не пад Ба ры са вам. Акра мя 
гэ та га, са пё ры аб сле да ва лі пры лег лую 
да мес ца зна ход кі тэ ры то рыю.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.


